
VAKBN, Şirket, Nisan 2012'de edindiği sendikasyon kredisinin yenilenmesi amac ıyla Bofa Merrill Lynch'in koordinatörlüğünde uluslararası
bankalardan oluşan konsorsiyuma 1 y ıl vadeli sendikasyon kredisi temin edilmesi amac ıyla yetki verilmiştir. Ayrıca Banka, 3 mlr dolar
karşı lığı Global Medium Term Notes (GMTN) program ı kapsam ında yurtd ışında sat ılmak üzere dolar cinsinden tahvil ihracı düzenlenmesi
için BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank ve Deutsche Bank'ı yetkilendirmiştir. 

 

TCELL, Şirket CEO'su Süreyya Ciliv,  Türkiye içinde yatırımlara devam ederken, bir taraftan da Bulgar mobil telefon operatörü Cosmote
Bulgaria Mobile EAD'a (Globul) yaptıkları teklifi yeniden canland ırmayı değerlendirdiklerini söyledi. Ciliv ayrıca, Milli Piyango özelleştirmesi ile

ilgilendiklerini, Milli Piyango'yu sat ın almayı düşüneceklerini belirtti.  
  
ASELS, Şirket 2 adet Amfibi gemiye konuş land ırılacak savaş  sistemlerinin sağlanmas ı konusunda imzalanacağı bildirilen 63.5 mn Euro
tutarındaki sözleşme imzalanm ıştır. 
 
TRGYO, Şirket Yönetim Kur. Bşk. Aziz Torun, gayrimenkul fiyatlarının Türkiye'de yurtdışına kıyasla çok düşük olduğunu ifade etti. Ayrıca Torun,

Şirket'in geçtiğimiz 3 yılda 700 mn TL civar ında yatırım yaptıklarını ve önümüzdeki 3 yıl içinde 1 mlr TL'lik yatırım öngördüklerini söyledi.  
  
ITTFH, Şirket çıkarılm ış 30 mn TL sermayesini, iç kaynaklardan 30 mn TL (%100 bedelsiz) artırarak, 60 mn TL'ye yükseltme kararı alm ıştır. 
 

KIPA, Şirket'in daha önce lehine sonuçlanan ve temyizleri de lehine sonuçlanan vergi inceleme davalarına ilişkin olarak, Daval ı Bornova

Vergi Dairesi Müdürlüğü, karar düzeltme yoluna başvurmuştur. 

 

LKMNH, Şirket 2012 yılı kârının 2 mn TL'lik k ısm ını (Hisse Başı Net: 0,125 TL) nakit temettü olarak dağıtma karar ı alm ıştır. 
 

BSOKE[BTCIM], Şirketlerin iştiraki Bat ıçim Enerji Elk. %95 oranında sahibi olduğu Borares Enerji Üretim Dağıtım Madencilik Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti. tasfiye haline geçmiştir. 

 
EGLYO[EGCYH], Şirket, EGC Elektrik Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş'nin tamam ını, Egeli Co Yatırım Holding A.Ş'den 7.5 mn TL'ye alm ıştır. 
  
AVGYO, Şirket portföyünde yer alan, Metrocity  İş Merkezi'nde bulunan bağıms ız bölümün Metro Ticari ve Mali Yat. Hol. A.Ş'ye kiralanmas ına

karar vermiştir. 
 

INDES, Şirket 2012 4. Çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %54 azalışla 2.1 mn TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 4.6 mn TL net kâr).
Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %10 azalışla 16.6 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 18.4 mn TL net kâr) 
 
DGATE, Şirket 2012 4. Çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 azal ışla 458 bin TL net kâr açıklam ıştır. (2011 4Ç: 3.5 mn TL net
kâr). Böylece Şirket 2012 yılında bir önceki yıla göre %65 azalışla 1.7 mn TL net kâr açıklam ıştır (2011: 5.5 mn TL net kâr)  
 
MERKO, Şirket Yalova-Altınova'da bulunan soğuk hava deposunda yang ın ç ıkm ış olup, iki depoda bulunan mallar büyük ölçüde zarar
görmüştür. Zarar gören mallar ve depoların sigortal ı olduğu açıklanm ıştır. 
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ŞİRKET HABERLERİ 

Gedik Yatrm Menkul Değerler A.Ş. 
www.gedik.com 
bilgi@gedik.com 

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yat rm taraf ndan bilgilendirme amac yla haz rlanm ştr. Yat rm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat rm dan şmanl ğ kapsam nda değildir. Yat rm dan şmanl ğ 
hizmeti; arac  kurumlar, portföy yönetim  şirketleri, mevduat kabul  etmeyen bankalar ile müşteri aras nda imzalanacak yat rm dan şmanl ğ sözleşmesi  çerçevesinde sunulmaktad r. Burada 
yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yat rm arac nn al msat m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal dr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir ve sadece burada  yer alan bilgilere dayanarak yat rm karar  verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve 
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik  Yat rm taraf ndan güvenilir olduğuna inan lan kaynaklardan al nm ştr. Bu kaynaklar n 
kullan lmas  nedeni ile ortaya ç kabilecek hatalardan Gedik Yat rm sorumlu değildir." 

YURTDIŞI YEMYEŞİL 

  
Geçtiğimiz hafta %4.6 düşen BIST-100, yeni haftaya güçlü al ımla ba ş ladı.  Yurtdışı
piyasalar ın da alıcılı olduğu günde toparlanma sürebilir.  
BIST 100 Endeksi, dünü %1.6 yükselişle 83.346 seviyesinden kapatarak, geçtiğimiz hafta
yaşanan sert dü şüş lerin ard ından yükseli şe geçti ği görüldü. Bu yükseli şte Cuma

kapan ışına göre 4.045 puan art ışla %2.4 prim yaparak 170.951 seviyesine yükselen
bankac ılık hisseleri etkili oldu. Sanayi hisselerinde ise art ış %0.5 

Dünün önemli gündem maddesi Sanayi Üretimi idi. TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretimi
verisi %1.6 ile beklentilerin alt ında gelse de piyasalar bunu olumsuz alg ılamad ı ve

yükselişini gün içinde de devam ettirdi. Faizlerde paskalya sonrası başlayan düşüş, yeni
haftanın baş lang ıcında da sürdü. Cuma günü %6.07 seviyesinde olan gösterge faiz dün
%5.81 seviyesine kadar geriledi. Yurtd ı ş ı   piyasalar  ise dün al ıcılı   bir görünüm
sergilediler. Dow Jones %0.3, S&P500 %0.6, Almanya ve Fransa %0.1 yukar ıda

kapattılar. Geçtiğimiz hafta sat ıcılı seyreden yurtd ışı piyasalar ın, toparlanma eğilimine
girdiğini görüyoruz. ABD, Almanya ve Fransa futureları da artıda. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak herhangi bir veri yok. Yurtd ışında ise 11:30'da İngiltere

Şubat ayı Sanayi ve İmalat Sanayi Üretimi, 17:00'da ABD Şubat ayı Toptan Eşya Stoklar ı
açıklanacak. Piyasalar ı   ciddi ölçüde etkileycek bir verinin olmad ığı bugünde yurtd ışı
piyasalar ın seyri öne çıkıyor. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre Sanayi üretimi, yıllık bazda %1,6, aylık bazda %1,5 artış
gösterdi.  
    - Türkiye Petrol Rafinerileri petrol ürünlerinin rafineri sat ış  fiyatlarını   düşürdü. Bu
indirimle benzinin litre fiyat ı 11 kuruş oranında düşerken, motorinde indirim litrede 10

kuruş  olarak gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da 95 oktan benzinin litre fiyat ı 4,74 kuruş
seviyelerinden 4.63 kuruş 'a dü şerken, 4,19 kuruş  olan motorinin litresi 4,09 kuruşa

geriledi.  

  - FED Başkanı Ben S. Bernanke, ABD'deki finansal şirketler üzerinde uygulanan stres
testlerinin bankac ılık sistemini güçlendirdi ğini ve ekonomik büyümeye de yard ımc ı
olduğunu söyledi.  Şartların henüz ula şı lmak istenenden uzakta olmas ına rağmen

ekonominin bugün art ık 4 yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü durumda olduğunu belirten

Bernanke, bankalar ın birkaç yıl öncekinden daha iyi durumda olmasının da toparlanma

üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu dile getirdi. 

  - Hazine, düzenlediği 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesinde net 3 mlr 80,9 mn TL borçlandı.
Hazine'nin 5 y ıl (1771 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında basit

faiz %6,28, bileş ik faiz ise %6,38 oldu. 

  - BDDK verilerine göre kredi hacmi 29 Mart itibariyle bir önceki haftaya göre %1.2 artarak
837 mlr TL'ye yükseldi. Krediler 2012 yılı sonuna göre %5.1 oran ında, geçen yılın ayn ı
dönemine göre %19.4 oranında artış gösterdi.  
    - Güney Kıbrıs'ın yeni Maliye Bakan ı   Harris Georgiades, Güney K ıbrıs'ın eurodan

çıkışının ekonomiyi daha kötü bir sona sürükleyeceğini savunarak, banka hesaplar ındaki
kıs ıtlamalar ın kademeli olarak kald ırılacağını söyledi.  
  - Portekiz Başbakan ı Pedro Passos Coelho, "Portekiz, finans krizinden kaynaklanan acil

durumu henüz aşmad ı" dedi. Yeni vergi art ışı olmayacağını belirten Portekiz Başbakan ı
Coelho, kamu harcamalar ının sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim sektörleri ile kamu
şirketlerinde düşürüleceğini söyledi.  
  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı'nın g ıda d ışı kullan ılacak şekerin toplam üretim
kotas ından d ışına çıkarılmas ı ve yerli şeker üretiminin artırılmas ını öngören Şeker Kanun

Tasar ıs ı  Meclis'e sevk edildi. Tasar ıyla, Türkiye'nin şeker rejiminin düzenlenmesi ve
denetlenmesinden "Şeker Kurumu"yerine kurulacak "Şeker Piyasas ı   Düzenleme ve
Denetleme Kurumu" sorumlu olacak ve özelleştirilecek şeker fabrikalar ının yerli ham
madde al ım ına garanti getirilecek. 
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Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,346.51 1.55 

USD 1.7945 -0.55 

EURO 2.3325 -0.38 

€  / $  1.3038 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0575 -0.35 

VOB-30 Kontrat ı 102.400 2.14 

Gösterge Faiz  6.89 1.47 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 2.08 18.18 

KUYAS 88.00 11.39 

GEDIZ 2.42 10.00 

ALKA 1.76 9.32 

VESTL 2.37 8.72 

Düşenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.73 -14.36 

MANGO 0.19 -13.64 

TRNSK 0.37 -11.90 

YBTAS 1,585.00 -10.20 

ESCOM 1.34 -9.46 

Dünya Borsalar ı 08.04.2013 % 

DJIA 14,613 0.33 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,663 0.04 

FTSE-100 6,277 0.58 

NIKKEI 225 13,193 2.80 

S&P 500 1,563 0.63 

Bovespa  55,092 0.08 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Şub. (Önc.13.7Mlr)  
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.2%) 

11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.5%) 

17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Şub. (Önc.1.2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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girdiğini görüyoruz. ABD, Almanya ve Fransa futureları da artıda. 

Bugün yurtiçinde açıklanacak herhangi bir veri yok. Yurtd ışında ise 11:30'da İngiltere

Şubat ayı Sanayi ve İmalat Sanayi Üretimi, 17:00'da ABD Şubat ayı Toptan Eşya Stoklar ı
açıklanacak. Piyasalar ı   ciddi ölçüde etkileycek bir verinin olmad ığı bugünde yurtd ışı
piyasalar ın seyri öne çıkıyor. 

  - TÜİK'in açıkladığı verilere göre Sanayi üretimi, yıllık bazda %1,6, aylık bazda %1,5 artış
gösterdi.  
    - Türkiye Petrol Rafinerileri petrol ürünlerinin rafineri sat ış  fiyatlarını   düşürdü. Bu
indirimle benzinin litre fiyat ı 11 kuruş oranında düşerken, motorinde indirim litrede 10

kuruş  olarak gerçekleşti. İstanbul ve Ankara'da 95 oktan benzinin litre fiyat ı 4,74 kuruş
seviyelerinden 4.63 kuruş 'a dü şerken, 4,19 kuruş  olan motorinin litresi 4,09 kuruşa

geriledi.  

  - FED Başkanı Ben S. Bernanke, ABD'deki finansal şirketler üzerinde uygulanan stres
testlerinin bankac ılık sistemini güçlendirdi ğini ve ekonomik büyümeye de yard ımc ı
olduğunu söyledi.  Şartların henüz ula şı lmak istenenden uzakta olmas ına rağmen

ekonominin bugün art ık 4 yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü durumda olduğunu belirten
Bernanke, bankalar ın birkaç yıl öncekinden daha iyi durumda olmasının da toparlanma

üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu dile getirdi. 

  - Hazine, düzenlediği 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesinde net 3 mlr 80,9 mn TL borçlandı.
Hazine'nin 5 y ıl (1771 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında basit
faiz %6,28, bileş ik faiz ise %6,38 oldu. 

  - BDDK verilerine göre kredi hacmi 29 Mart itibariyle bir önceki haftaya göre %1.2 artarak
837 mlr TL'ye yükseldi. Krediler 2012 yılı sonuna göre %5.1 oran ında, geçen yılın ayn ı
dönemine göre %19.4 oranında artış gösterdi.  
    - Güney Kıbrıs'ın yeni Maliye Bakan ı   Harris Georgiades, Güney K ıbrıs'ın eurodan

çıkışının ekonomiyi daha kötü bir sona sürükleyeceğini savunarak, banka hesaplar ındaki

kıs ıtlamalar ın kademeli olarak kald ırılacağını söyledi.  
  - Portekiz Başbakan ı Pedro Passos Coelho, "Portekiz, finans krizinden kaynaklanan acil

durumu henüz aşmad ı" dedi. Yeni vergi art ışı olmayacağını belirten Portekiz Başbakan ı
Coelho, kamu harcamalar ının sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim sektörleri ile kamu
şirketlerinde düşürüleceğini söyledi.  
  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı'nın g ıda d ışı kullan ılacak şekerin toplam üretim
kotas ından d ışına çıkarılmas ı ve yerli şeker üretiminin artırılmas ını öngören Şeker Kanun
Tasar ıs ı  Meclis'e sevk edildi. Tasar ıyla, Türkiye'nin şeker rejiminin düzenlenmesi ve
denetlenmesinden "Şeker Kurumu"yerine kurulacak "Şeker Piyasas ı   Düzenleme ve
Denetleme Kurumu" sorumlu olacak ve özelleştirilecek şeker fabrikalar ının yerli ham

madde al ım ına garanti getirilecek. 

GÜNE BAKIŞ 

GÜNLÜK HABERLER 

  

Endeksler  Kapan ış  % 

BIST 100 83,346.51 1.55 

USD 1.7945 -0.55 

EURO 2.3325 -0.38 

€  / $  1.3038 -0.02 

Sepet (1$+1€ ) / 2 2.0575 -0.35 

VOB-30 Kontrat ı 102.400 2.14 

Gösterge Faiz  6.89 1.47 

Yükselenler  Kapan ış  % 

ARTOG 2.08 18.18 

KUYAS 88.00 11.39 

GEDIZ 2.42 10.00 

ALKA 1.76 9.32 

VESTL 2.37 8.72 

Düşenler  Kapan ış  % 

BLCYT 1.73 -14.36 

MANGO 0.19 -13.64 

TRNSK 0.37 -11.90 

YBTAS 1,585.00 -10.20 

ESCOM 1.34 -9.46 

Dünya Borsalar ı 08.04.2013 % 

DJIA 14,613 0.33 

NASDAQ 3,239 -0.87 

DAX 7,663 0.04 

FTSE-100 6,277 0.58 

NIKKEI 225 13,193 2.80 

S&P 500 1,563 0.63 

Bovespa  55,092 0.08 

GÜNÜN TAKVİMİ 

09:00 Almanya D ış Ticaret Dengesi Şub. (Önc.13.7Mlr)  
11:30 İngiltere Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.2%) 

11:30 İngiltere İmalat Sanayi Üretimi Şub. (Önc. -1.5%) 

17:00 ABD Toptan Eşya Stoklar ı Şub. (Önc.1.2%)  

Dinamik Portföy Önerileri  

Hisse Öneri  
Öneri  

Fiyat Aralığı 
Stop

Loss 

Hedef 

Satış Fiyatı 

EREGL TUT 2.27-2.29 2.19 2.35 

PETKM TUT 3.11-3.12 3.00 3.21 
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